
Turniej rocznika 2003 i m³odsi
„FA Winter Cup  2011"



Organizator turnieju: FOOTBALL ACADEMY CHRÓŒCICE

Cel Turnieju: 
Popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu ¿ycia poprzez pi³kê no¿n¹ oraz 
wdra¿anie zasad Fair Play i odpowiedniego zachowania.

Termin i miejsce rozgrywania Turnieju:  
11.12.2011 godzina 10:00 (pierwszy mecz 10:30, zakoñczenie ok. 17:00)
Hala sportowa w Popielowie (przy PSP w Popielowie)

Zasady uczestnictwa: 
Organizator ustala wpisowe 250 z³otych. Udzia³ w Turnieju bior¹ wy³¹cznie 
pi³karze posiadaj¹cy: dokument to¿samoœci ze zdjêciem, aktualne 
badania lekarskie, do wgl¹du przez organizatora i opiekunów dru¿yn w 
dniu imprezy.  Do sprawdzania dokumentów uprawnieni s¹ sêdziowie oraz 

organizatorzy Turnieju. Listê zawodników (max. 10 osób+2    
opiekunów) nale¿y z³o¿yæ w dniu turnieju u organizatora.

Football Academy Chróœcice
zaprasza na I turniej
„Winter Cup 2011"

dla dzieci z rocznika 2003 i m³odsi.



Regulamin turnieju:

?  boisko : 40 x 25m,
?  bramki 3 x 2m,
?  czas gry: 15 min,
?  pi³ka nr 4,
?  dru¿yna: 10 zawodników (w polu 5 zawodników + bramkarz),
?  zmiany: system hokejowy bez przerw w grze, iloœæ zmian dowolna. 
Strefa zmian przy ³awce rezerwowych,
?  wrzut z autu: przy przekroczeniu lini bocznej, wprowadzenie pi³ki do gry 
nastêpuje rek¹,
?  rzut wolny: podczas wykonywania rzutu wolnego zawodnicy dru¿yny 
przeciwnej musz¹ znajdowaæ siê w odleg³oœci 5m od pi³ki,
?  rzut ró¿ny: wykonuje siê nog¹ z naro¿nej linii boiska,
?  wznowienie gry przez bramkarza: wprowadza pi³kê do gry nog¹ i mo¿e 
z³apaæ pi³kê zagran¹ przez partnera z dru¿yny,
?  ka¿dy zawodnik wystêpuje ze sta³ym numerem na koszulce,
?  obowi¹zuj¹ przepisy PZPN pi³ki no¿nej, dostosowane do umiejêtnoœci 
zawodników.

Przebieg naszego spotkania ró¿ni siê od tradycyjnych turniejów 
organizowanych w Polsce. Startuje 10 dru¿yn, graj¹cych systemem 
„ka¿dy z ka¿dym” w dwóch wczeœniej wylosowanych grupach. Ka¿da 
dru¿yna rozegra 4 mecze.
Chc¹c unikn¹æ niezdrowej rywalizacji wywo³anej chêci¹ zdobycia jak 
najwy¿szego miejsca, pucharu, czêsto kosztem idei samego szkolenia 
m³odych pi³karzy, rezygnujemy z typowej koñcowej klasyfikacji turniejowej 
(nie prowadzimy punktacji, wyniki s¹ tylko statystyk¹. Pragniemy, aby 
najm³odsi pi³karze, bez niepotrzebnego stresu zwi¹zanego ze stracon¹ 
bramk¹, pope³nionym b³êdem, mieli mo¿liwoœæ spotkania siê ze swoimi 
rówieœnikami i podnoszenia swoich umiejêtnoœci w czysto sportowej 
rywalizacji.



Nagrody i puchary:
Ka¿dy zawodnik otrzymuje medal niezale¿nie od osi¹gniêtego wyniku.
Ka¿da dru¿yna otrzyma puchar.

Organizator zapewnia: 
- napoje,
- opiekê medyczn¹,
-mo¿liwoœæ dokonania zakupu napoi i jedzenia podczas turnieju,
- uprawnionych sêdziów (Nie ubezpiecza startuj¹cych w turnieju. Nie 
bierze odpowiedzialnoœci za ewentualne nieszczêœliwe wypadki.),
- wspania³¹ zabawê oraz niepowtarzalne sportowe emocje,
- ka¿da dru¿yna rozegra w turnieju 4 spotkania.

Zg³oszenia:
Dru¿yny nale¿y zg³aszaæ do 05.12.2011. 
Iloœæ miejsc ograniczona (10 miejsc), decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. 
Zg³oszenia pod telefonem:  +48 507 930 003
Lub pod adresem e-mail: mariusz@footballacademy.pl  

Uwagi:
Ewentualne sprawy sporne dotycz¹ce przebiegu turnieju rozstrzyga 
Organizator po zasiêgniêciu opinii trenerów dru¿yn bior¹cych udzia³ w 
zawodach. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za rzeczy 
pozostawione w szatni, zastrzega sobie równie¿ mo¿liwoœæ zmian w 
Regulaminie przed rozpoczêciem turnieju i poinformowania o tym 
wszystkie dru¿yny.
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